SELETUSKIRI
põllumajandusministri määruse „Põllumajandusministri 14. augusti 2003. a
määruse nr 83 „Teadustöös kasutatava väetiseregistris registreerimata väetise
sisseveoks loa saamiseks esitatava taotluse vorm, esitatavate dokumentide loetelu ja
taotluse menetlemise kord” muutmine” eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Määrus kehtestatakse väetiseseaduse § 12 lõike 4 alusel.
Määrusega muudetakse põllumajandusministri 14. augusti 2003. a määrust nr 83
„Teadustöös kasutatava väetiseregistris registreerimata väetise sisseveoks loa
saamiseks esitatava taotluse vorm, esitatavate dokumentide loetelu ja taotluse
menetlemise kord” seoses korrakaitseseaduse jõustumisega 1. juulil 2014. aastal.
Eelnõu eesmärk on viia nimetatud määruse tekst kooskõlla korrakaitseseaduse
terminitega.
Põllumajandusministri
määruse
eelnõu
ja
seletuskirja
on
koostanud
Põllumajandusministeeriumi taimetervise osakonna taimekaitse büroo peaspetsialist
Julia Viguro (625 6567, julia.viguro@agri.ee). Eelnõule on juriidilise ekspertiisi
teinud Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Raili Sillart
(625 6229,
raili.sillart@agri.ee).
Eelnõu
keeletoimetaja
on
Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Laura Ojava (625 6523,
laura.ojava@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu koosneb kahest paragrahvist.
Eelnõu § 1 punkti 1 kohaselt asendatakse määruse tekstis läbivalt sõna
„järelevalveasutus” sõnaga „Põllumajandusamet” vastavas käändes.
Eelnõu § 1 punkti 2 kohaselt jäetakse määruse § 3 lõikest 1 välja tekstiosa „(edaspidi
järelevalveasutus)”.
Eelnõu § 1 punkti 3 kohaselt teeb Põllumajandusamet loa andmise või sellest
keeldumise otsuse väetiseseaduse § 12 lõikes 3 nimetatud tähtaja jooksul.
Eelnõu § 2 kohaselt jõustub määrus 1. juulil 2014. a, samal ajal korrakaitseseaduse ja
asjakohase väetiseseaduse redaktsiooni jõustumisega.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu ei ole seotud Euroopa Liidu õigusega.
4. Määruse mõjud
Määruse kehtestamisega viiakse määruse tekst kooskõlla korrakaitseseaduses
kasutatavate terminitega.

5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse
rakendamise eeldatavad tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne otseseid kulusid ega tulusid riigieelarvest.
6. Määruse jõustumine
Määruse jõustumine on eelnõus ette nähtud 1. juulil 2014. a, ühel ajal
korrakaitseseaduse ja asjakohase väetiseseaduse redaktsiooni jõustumisega.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõus kavandatud muudatuste puhul on tegemist üksnes tehniliste muudatustega,
mistõttu ei esitata eelnõu kooskõlastamiseks teistele ministeeriumidele ega arvamuse
andmiseks Põllumajandusministeeriumi valitsemisala asutusele.
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